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Maandag 3 dec
Maandag 3 dec
Dinsdag 4 dec
Woensdag 5 dec
Vrijdag 7 dec
Vrijdag 14 dec

Zwemles groep 8
Inleveren surprise
Tentoonstelling surprises
Sintviering
Versieren voor Kerst- Hulp gevraagd!
Foute kersttruiendag

Maandag 17 dec
Donderdag 20 dec
Vrijdag 21 dec
21 dec t/m 6 jan

Zwemles groep 3/4
12 uur uit, kerkbezoek in de avond (verplicht)
Iedereen vrij
Kerstvakantie

BOEKSPAREN
Weet u nog de boekenmarkt die we enige tijd geleden op school hadden? Hier konden de
kinderen met hun gespaarde boekengeld een boek kopen. Hoe leuk is dat en tevens enorm
leerzaam, het moedigt de kinderen aan om meer te gaan lezen! We willen dit graag
stimuleren en om het u als ouder makkelijk te maken, kunt u daarvoor meedoen aan het
boeksparen. Elke vrijdagochtend staat er bij binnenkomst een tafeltje voor het boeksparen.
Hier kan een klein bedrag worden ingeleverd, dit wordt genoteerd op een speciale kaart en
uiteindelijk is er best een leuk bedrag bij elkaar gespaard waar dan dus een boek voor
gekocht kan worden op de volgende boeken markt.
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Dus: Elke vrijdagochtend een centje mee voor het boeksparen!

SINTERKLAAS
Op 3 december mogen de leerlingen van groep 5 t/m 8 hun surprise mee naar school
nemen. Deze moet in een plastic zak zodat niemand op voorhand ziet wat er is gemaakt.
Het gedicht moet wel gewoon op de surprise zelf worden geplakt.
We gaan er een mooie tentoonstelling van maken, dus op dinsdag 4 december vanaf 8:15
uur is er de mogelijkheid voor alle ouders van de school om een kijkje te komen nemen bij
de, ongetwijfeld super mooie, surprises!
Op 5 december zal de goede Sint op school langskomen, waarbij we verwachten dat hij rond
8:30 uur op school zal verschijnen.
Afgelopen week zijn we met groep 1 t/m 4 naar het Sinterklaashuis geweest.
Het was ontzettend leuk, de kinderen hebben goed meegeholpen met kadootjes in de
schoorsteen doen en we hebben een paar liedjes voor Sinterklaas gezongen. Hij vond het fijn
dat we er waren.

KERST
Met de Kerstviering op donderdag 20 december hebben we in de ochtend met elkaar een
gezellig Kerstontbijt. Hiervoor komt er op elke klas een kerstboom met ballen met daarop
een artikel of gerecht te hangen. Iedereen kiest een kerstbal uit en zo hebben we met elkaar
alle ingredienten voor een heerlijk ontbijt!
Vervolgens zijn de kinderen om 12 uur uit en zullen we elkaar ’s avonds weer in de kerk in de
Vesting treffen (naast de bibliotheek en theater Twee Hondjes).
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Er wordt nog hard gewerkt aan de agenda, maar houdt u er rekening mee dat de voorstelling
vanaf ongeveer 18:30 uur zal beginnen tot uiterlijk 20:00 uur.
De bedoeling is dat we een klein stukje (vanaf de poort van de Vesting totaan de kerk) met
elkaar zullen lopen. Daarna begint in de Kerk de ‘voorstelling’ en na afloop drinken we
gezellig nog iets met elkaar.
FOUTE KERSTTRUIENDAG
Op 14 december zullen we met zijn allen onze foute kersttrui aantrekken voor het goede
doel. Dit is een initiatief van Save the Children (www.savethechildren.nl/held).
In ons land is Kerst een tijd van gezelligheid en warmte. Voor kinderen in oorlogsgebieden en
vluchtelingenkampen ziet het er heel anders uit. Voor hen zijn de wintermaanden vaak
bitterkoud en staat er geen maaltijd op tafel. In de magische tijd met twinkelende lampjes,
kerstballen, sneeuwpoppen, engelenhaar en slingers kunnen jullie hier wat aan doen. En wel
op 14 december in een foute trui! Want op 14 december is het Foute Kersttruiendag van
Save the Children: duizenden mensen wereldwijd trekken dan hun foutste kersttrui aan voor
het goede doel.
Meer informatie hierover volgt apart van de nieuwsbrief!

OPROEP VOOR HULP
Meester Martijn wil op het Onderbouwplein graag een buitenkeuken bouwen.
Hiervoor mogen er pallets worden opgehaald bij een bedrijf in Zuidland. Alleen hebben wij
helaas geen vervoer!!
Is er iemand met een busje of een aanhangwagen die welwillend is om voor ons en de
kinderen een aantal pallets op te halen op korte termijn?

ETEN EN DRINKEN OP SCHOOL
We hebben gemerkt dat, nu de Aldi verse broodjes heeft, er veel kinderen zijn die croissants
en donuts ed bij zich hebben als pauzehapje. Dit is voor ons niet wenselijk!
Wij willen graag, met de fruitdagen die we al hebben, een boodschap uitdragen naar de
kinderen dat gezond eten ook echt lekker is en beter voor hun lijf.
Dus denkt u voor de pauzehap ook eens aan:
-Een krentenbolletje
-Een crackertje
-Een handje walnoten
-Een lekker stukje fruit

Branding 47-49

RKBS De Sterrenwacht
3224 GA Hellevoetsluis 0181-318550

Ook zien we ontzettend veel pakjes limonade die de kinderen voor de kleine en/of grote
pauze meekrijgen. Hieronder een overzichtje van de hoeveelheid suiker in de diverse
drankjes. Een flesje of beker water is het gezondste en misschien ook wel het goedkoopste
alternatief.
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